
„Veď ja sa nehanbím za evanjelium Kristovo, lebo mocou Božou je ono na spasenie každému 
veriacemu.“                             (R 1, 16) 
 

Milí bratia a milé sestry!  

 

Cirkev je mojou rodinou. Do nej som sa krstom narodil, v nej rástol a s ňou som spojil aj 
svoj profesijný život. Pozorne vnímam témy, ktoré rezonujú v cirkvi a snažím sa k nim 
hľadať riešenia. Stále je však veľa problémov, ktoré treba jasne pomenovať a nájsť odvahu 
pripraviť návrhy ako ich vyriešiť.  

Dôležitou témou je misia v našom vlastnom prostredí a reflektovanie na jej aktuálne 
potreby. Výzvou pre nás je hľadať možnosti ako zakladať nové zbory na nových miestach, 
ktoré súvisia s výstavbou nových prímestských častí veľkých miest. Spoločne by sme mali na 
úrovni generálnej cirkvi, v súlade s cieľmi a predmetom činnosti Evanjelickej diakonie, 
predstaviť verejnosti nové, moderné projekty misijných stredísk, či sociálnych a výchovno–   
–vzdelávacích služieb. 

K aktuálnym otázkam stále patrí reštrukturalizácia cirkvi a to nielen v oblasti jej územ-
ného členenia. Túto oblasť by bolo vhodné prepojiť s personálnym auditom a témou 
financovania. Musíme hľadať reálne možnosti spoluúčasti jednotlivých členov cirkvi na 
zabezpečenie chodu ECAV a nielen na vykrytie platov duchovných. Zadefinované úlohy 
a ciele sa musíme naučiť profesionalizovať a prípadne ich vedieť aj zaplatiť. Skrývanie sa za 
ročný príspevok zo strany cirkevných zborov do spoločnej kasy nebude bez týchto atribútov 
trvale udržateľný. Vo všeobecnosti je známe, že ľudia radi prispejú, len musia vedieť na čo 
prispievajú. 

Čaká nás vysporiadať sa s otázkami v súvislosti so správou majetku. Tu je nevyhnutné 
objasniť skutkový stav a definovať pozíciu spoločnosti Reformata. V oblasti príjmov 
z majetku je v súčasnosti cirkev v mnohých prípadoch limitovaná nevýhodnými nájomnými 
zmluvami. Úlohou je tiež vyčísliť výšku investičného dlhu a naplánovať opravy starých, 
dlhodobo nerekonštruovaných budov. 

Potrebujeme zároveň určiť formu podielov a definovať oprávnených podielnikov 
z radov COJ na reštituovanom majetku po hospodárstve v „Beckovskej Vieske“. V tejto 
otázke sme zatiaľ stále v grémiách cirkvi, a to ani po takmer 30 rokoch, nedosiahli zhodu. 

V kontexte uvedených potrieb bude dôležité vyvinúť odvážnejšie riešenia pri novelizácii 
cirkevných predpisov, lebo niektoré zákony sú podmienené dobou, v ktorej boli prijaté, a tak 
sú neaktuálne, respektíve nereflektujú na súčasné potreby ani na pomery v spoločnosti.  

Otvorená komunikácia smerom do vnútra cirkvi je pri všetkých týchto, ale aj iných 
témach, ktorými v súčasnosti žijeme, tým najdôležitejším spojovacím prvkom jasnej 
a transparentnej spolupráce, ktorú dnes ponúkam v službe pre ECAV.  

Myslím si, že naše cirkevné zbory a celá ECAV trpia práve preto, že nechceme pracovať 
spolu, že sa nechceme dopĺňať, ale vnímam to tak, že len spoločnými silami možno veci robiť 
lepšie. Mojou predstavou je, v spolupráci s ostatnými, ktorí budú mať záujem, rozvíjať 
a formovať našu ECAV ako modernú cirkev 21. storočia. Je to naša rodina, do ktorej patríme. 
Je to rodina pre všetkých akokoľvek zlomených, frustrovaných, ubolených, chorých, 
odvrhnutých, porazených, slabých aj hriešnych. Chcem všetkých motivovať k odhodlaniu 
podať si ruku a pod ťarchou bremien sa podopierať a meniť veci k lepšiemu.  

Páči sa mi myšlienka, že cirkev, to je Boh uprostred nás a Boh má na tomto svete naše 
ruky, nohy, srdcia i ústa. Cirkev s Bohom uprostred v prvom rade vnímam ako spoločenstvo 
a prosím o požehnanie pre nás všetkých, aby sme získali múdre srdce a naučili sa počúvať 
vzácne Božie rady, aby tak napredoval kresťanský život v našom prostredí, v našich rodinách 
aj v spoločnosti.   
 

V Liptovskom Mikuláši, dňa 4. 4. 2022 
Ing. Peter Gärtner  


